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iDet Islandske Compagnie s Oflroyt, r 

i CHRISTIAN 
den Siette af GUds 
Naade,'Konge til 
Danmark og Norge, 
deVenders ogGothers, 

Hertug udi Slesvig,Holfteen, Stomarn 
og Ditmerfchen, Græve udi Olden¬ 
borg og Delmenhorft; Giore alle vit¬ 
terligt, at fom Vort Land Findmarc- 
ken hidindtil fra 2den Martii 1741, 
barlig for Vores egen Regning allene 
udi den allernaadigfte Henfigt er ble¬ 
ven befeglet, at Vore kiære og troe 
Underfaatter, der i Landet ikke paa 
Tilforfel af det til deres Klæde, Fode 
ogFifKerier behovende, fkul le lide no¬ 
gen Mangel, omendfkiont ellers ingen 
Lyfthavere til farne Befegling paa an¬ 
tagelige Yilkaar figimidlertid indfant; 
f aa, efterdi nu værende allernaadigfte 
O&royerede IslandfKe Compagnie, til¬ 
ligemed Kidb og Handels-Manden Am 
dreas Biorn omfider efter den fra Di- 
refteurerne Hans Chriftian Brock, Di- 
drich Munck, Jacob Klog og Peder 
Svane, famtbemeldte Biorn,til Os un¬ 
der loNovbr. neft afvigte allerunder- 
danigft indgivne Memorial, ere bievne 
overbodige, omrorte Findmarkfue 

A 3 Han«i 

Den Finda 
marskc HanJ 
del overladen 
det Islandsko 
Compagnie , 
paa 25 Aar. 
fra 1746, til 

*77*. 



* Det Islandske 

Handelen 
overlades udi 
ovenmeldtc 
z<; Aar, uden 
nogen Afgift. 

Handel paa 25 Aar, nemlig fra Skibe¬ 
nes Andkomftder til Landet om Som¬ 
meren Ao 1746. og indtil den (amme 
iTiid, udidetAar, naar manfkriven- 
desvorder 1.771, at andtage og vedli¬ 
geholde; have Vi allernaadigft villet 
forunde, ligefom Vi og herved aller' 
naadigft forunder og meddeeler den- 
nem og Intereffenter, tilligemed deres 
Arvinger, denne O&roy derpaa med 
difle eiterfkrevne Conditioner. 

1. 
Bemeldte Handel overlades aller¬ 

naadigft i Forpagtning, uden nogen 
Afgift, udi ovenmelte 2 5 Aar eller læn¬ 
gere, om derom kand foreenes, efter 
nye derom oprettende 0<3roy, til om¬ 
rorte herved O&royerede og deres Ar¬ 
vinger, famt hvem de udi dette Socie- 
té, enten nu eller herefter med fig ind¬ 
tager, dog ikke andre end Vore egne i 
Vore Riiger og Lande boefatteUnder- 
faatter; hvilke O&royerede tilligemed 
dereslntereffenter og famtlige deres 
Arvinger,ficulle være pligtige i bemel- 
te Tiid, paa deres egenRifico,at conti- 
nuere og bruge farne Handel, fra Vores 
Kongl. Refidentz-Stad Kiobenhavn i 
alle Maade efter denne O&roy, og for 
dens allerunderdanigfte Efterlevelle, 
een for alle og alle for een, være and- 

* fvar- 



Compagnies Otiroye. 

fvarlige.Til hvilken EndrRente-Cam- 
meret af de O&roverede fkulle medde¬ 
les Efterretning, faa vel for nærværen¬ 
de Tiid angaaende deres allereede ha¬ 
vende Intereffenter, fom og efterdags 
naar flere af dtnem maarte vorde and¬ 
tagne. 

2. 
Det, fom de udi forbemeldte deres 

Memorial af 10de hujus, fig allerun- 
derdanigft have villet betinge faavidt 
famme ikke enten efter den Islandfxe 
eller Findmarkfke Odlroys fædvanlige 
Indhold ogForftaaelfe folger af lig felv, 
menbehovede Vores færdeles Appro¬ 
bation, fom og herved allernaadigft 
vorder meddeelt, beftaaer udi følgen¬ 
de 2de Articler, nemlig: 

I. Atden dennem paa IslandsBefeig- 
ling under 13de Julii 1742, allernaa¬ 
digft givne O&roy, fom el lers til 1 ffe 
Jan. 1753. expirerede, maa, til Præ- 
caution , at den ene Handel ey lenger 
fom hidindtil fkal præjudicereden an¬ 
den, continuere udi de lamme Tyve 
og Fem Aar, fom den Findmarkfice 
Handel dennem nu overlades, eller fi- 
den fremdeeles maatte forundes,og u- 
di det ovrige, faavel andgaaende Af¬ 
giften af Island, lom og altandet at for¬ 
blive ved fam m e Gcftroyes indbo Id ,dog 

A 3 faa- 

Den Island¬ 
ske Odtroy 
prolongeres 
og coniinue- 
rer udi de 
famme 
Aart og an* 
gaaende Af¬ 
giften af Is* 
land, fom og 
altandet for¬ 
bliver ved 
fammé Oc- 
troyes Ind¬ 
hold »doglaa- 
leedcs at de 
Vahre, fona 
fores til og fra 



Det Islandske 

Island , lige- 
dom og alleti¬ 
der ved den 
■Find mark ske 
Handel har 
.Tæret bruge¬ 
lig og frem¬ 
medes conti- 
muerer, ikke 
af andre end 
Compagniets 
egne Bctien- 
•aréreefterdags 
For vejes, 
snaales, og 
mi ed beh6ven 
■deVejer eller 
Idaaler-Sed¬ 
ler forfynes, 
Stem maa der 
tages tillsland 
cg Findmar- 
Jcen en vis 
LAndcel Jern 
fra fremmede 
Stæder, fom 
Ferefter faft- 
lettes, at den 
ingenlunde 
maa overgaa 
Aarlig 300 
Skippund. 

Derned til- 
flanes behbrig 
Frie-Oi'dres, 

faaledesatde Vahre, fom fores tli og 
fra Island (ligefom og alletider i den 
Findmarkfke Handel har været bruge¬ 
lig og fremdeles continuerer) ikke^f 
andre end Compagniets egne Betiente- 
re efeerdags bor veyes, maales og med 
bebovende Veyer eller Maaler-Sedler 
forfynes, item, at de O&royerede 
maae ligefom Vi forhen Ao. 1739, al- 
lernaadigft for famme Aar have accor- 
deret, være tilladte, tildet for Island 
og Findmarken Aarligen behovende 
Jern, at tage en vis Andeel deraf 
fra fremmede Stæder, fiden famme 
efter Stiftamtmanden over Island, 
bands forhen derom givne Betænk¬ 
ning , uomgiængelig til Leer, Fi- 
(Ke Reedfkaber og desligeArbeyde fkal 
behoves,hvilken Andeel fremmedjern 
tilbaade Island og Findmarken heref¬ 
ter faftfettes faaledes, at den ingenlun- 
demaa overgaae AarligTreHundrede 
Skippund, hvorpaa, imod at det ovrige 
Jern altfammen tages afVort eget Rii- 
ge,dennem Frie-Ordres forundes og 
derved af Vore Told-lnfpe&eurer, paa 
famme Maade, fom det er andordnet 
for andre Compagnier,noye i agttages, 
at faadant fremmedjern, herfra rig¬ 
tig udgaaer, og indtil detfjeeer, for¬ 
bliver udiToldbodens Pakhuufe under 
fikker Forvaring. Derne ftiligemaa- 
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de herefter fom forhen, de O&royere- paa Aar- 
deattilftaaesbehorigeFrie-Ordrespaa Handling«6 
det aarlig til begge Handlingerne fra fr» Holland 

Hol land af den faa kaldede Gi efenberg- dedenGiefen- 
Ike Fabrique behovende Pres Tobak, bergfte Fa. 
Og II. At den 1702 paa Rotfideren udi pc^; 
Findmarken fadte Taxt, maae i hen- Tobak, 

feende til det denne Sort FifKoveraldt i Roerens 
Handelen har tabt i fin Priis, forandres dresfra 3 Mkl 
fra ? Mark Vaagen til 2 Mark og g Skil- Vaagcn ril* 

. jr ' r   • Skilling ogen 
Srnor fra 24 til 48 Vaager, 1 T. Kiod Tonde Sm$r 
fra 6 Vaager til f Deel meere, ©g et *a 14 llj48 
Pund ordinaire Top Sukker fra etPund Kiådfra s 
til \ Vaag, forhoyes, og i det ovrige Vo8er til en 
fra Vores Rente-Cammerforanftaltes méere.Jpd! 
at en Taxt for Nordlanderne , con- ordinairTop 
form medFindmarkens, faavidtmue- 
ligeragtes, og faa fnartfkee kand vor- haivVogfo” 
der reguleret og til Vores allernaadig- h°yes 
fte Approbation aller underdanig!! fo- Nord?æ"d«r. 
reftil et. dernc resule- 

3 

res con form 
med Find- 
markens, faa 
vitmuelig er- 
agtes. 

UdiFreds-TiidermaatilFindmar- Tf! Ffn(J-> 
kens Befegling, ikke bruges andre Ski- markens Be. 

be end dem Vore egne Boefatte Under- 
faatterudi Danmark og Norge, Fiens- der mg«? an. 

borg, Synderborg, Åbenrade og an- dreSkibebru- 

A 4 dre Bc,eadde-* 
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HtnsMajeft. dreiHertugdommecSleswig beliggen- 
eiwoeWre*1 deSoeftædec eje og fore; ikke heller 

fra andet Stæd end her fra Kiobenhaun 
Udfciib- udficiibes de til Findmarkens Forno- 

*"nsen ul denheddidfendende Vahre. Men i fald 
uiaaTy fkeé Krig imellem Vore og andre Riger der 
fra andet Sted udi nogen Hinder fkulle foraarfage, da 
København* Compagniet paa bedidelig derom ved 
undtagen Rente-Kameret giorende Anfogning, 
ftuiie dCgi6re at tillades, fig imidlertiid af fremmede 
Hinder. Skiibe og Skippere at bedene, faa vel 

fom cg, fra andre Indemeller Uden- 
, RigsStæder, didhenat forskaffe fig de 

Vahre, Tom de ikke paa anden Maade, 
formedelft Krigen kunde bekomme. 

4 
De Handels Pladfer, hvordeFind- 

markske Indvaanere bor henlore hvad 
de have at fælge, og hvor Compagniet 
dem famme bor betale, famt paa Com- 
pagnietsegen Bekoftningog Andfvar, 
ved hverStæd holde hvad Pakhuufe og 
Betiente, item rigrig jufteret Vægt og 
Maal, fom Handlen, med de til og fra 
Findmarken forendeVahre udfordrer, 
beftaaerafefterskrevne, nemlig; 

Oft - Findmarken. 
i) Vardoe. Hvortil henhorer fam¬ 

me faavelfono Kiberg Tingftæds Al¬ 
mue, famt Pas vigs Finner. 

2) 
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2) VAssoe. Hvorunder farne Ting¬ 
ftæds Almue, famt Værangers og Nei- 
dens Finner. 

9) Kollefiord. Hvorunder fam¬ 
me faaveifom Omgangs-Tingftæds 
Almue , famt Laxefiords og Nedre- 
Tannens Finner, item Nedre-Tan- 
nens Elvs Laxe-Fifxerie. 

Veft-Findmarken, 
4) Kielvig. Hvorunder detsTing- 

ftæds Almue, tillige med Finnerne af 
Porfanger. 

5) Maasoe. Hvorunder famme, 
faaveifom Ingoens Tingftæds Almue. 

6) Hasvig. Hvorunder famme , 
faaveifom Loppens Tingftæds Almue. 

7) Hammerfæst. Hvorunder fam¬ 
me Tingftæds Almue , tilligemed 
Klub- og Qvalfunds Finner. 

8) Alten. Hvorunder farne Ting¬ 
ftæds Almue, tilligemed Korfnæs og 
Egeftcals Finner, famt Altens Elvs 
Laxe-Fifiterie. 

5- 
De O&royerede ere pligtige at be- 

forge og bekofte ald Udreedning og 
Tranfport til Findmarken for Aar 
1746, og dertil, efter Vores her væ¬ 
rende Handels-Forvalters Indkiob, at 
imodtage hvad tienlig Forraad hos 

A 5 han- 

Udreednin- 
gen for Aaret 
1746. befor- 
ger Compag. 
ni et. 

Hans Maje* 
ft æts Behold¬ 
ninger af Vah* 
rt og Inven- 



*0 
tarier, faa vel 
her ved Stae- 
den fom udi 
Findmarken, 
imodtager 
(Compagnict, 

Det Islandske / 

hannem afVahre ogFouftagier findes, 
ligefomde og der i Landet , ved deres 
Skibes Didkomft Anno 1746, da Ved¬ 
kommende, paa Vores og deres Veg¬ 
ne med det farne Ting ReyfernefKeer, 
beft derved kand være overværende, 
ey allene imodtager alle fra 1745 Aars 
Skibes Affeigling der tilbage bievne 
faavelfbm liden indfamlede Produéier, 
nemlig , det fom er got Kiobmands 
Gods, efterLand-Taxten med 5 pro 
Cento Avance, og detovrige, tillige¬ 
med Pak-Huufe,- Skiaar og Hieller, 
med alt andet dertil horende Inventa¬ 
rium (fom decgfieulle antage) efter u- 
villige og af Tingene dertil udnævnte 
Mænds eedligTaxt; men endog derfor 
liden annamer alleBeholdninger afher- 
fra didforte Vahre, Kiobmands Godfet 
efter Land-Taxten, og det ringere ef¬ 
ter uvillige MændsV'urdering; afhvil- 
ken Betaling for alt! ovenmeldte, de 
Octroyerede bor erlegge den halvePart 
Sex Maaneder efter at dennem Reg¬ 
ning derpaa fra VoresRente-Cammer 
ermeddeelt, og den ovrige halve Part 
atter Tre Maaneder derefter. Hvor¬ 
imod den her afHandels-Forvalteren 
lvarende Pakhuus-Leye, og andre sli¬ 
ge Udgifter bliver for Vores Reigning 
indtil deres Findmarkfice Skibe næft- 

kom- 
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kommende Aar herfra ere affeglede, 
men de Udgifter, fom Tilladningen 
foraarfager, ere de O&royerede felv 
vedkommende. Og paa det de ved Pakhuus-Skri- 

Handelen udi Findmarken værende kerne°udi * 
Pakhuus-Skrivere og Bodkere, hvilke Findmarken 
lonnes af Vores CaiTa indtil næftkom« nfet fremPfor 
mende Aars Skibe ere didkomne og andre em- 

Beholdningerne fammeftæds ere afle- j!« 
verede, ikke imod deres Villie, naar Tienefte, 

de due til Compagniets Tienefte, fxul- 
le blive ledige, borCompagniet fam¬ 
me frem for andre, employere. 

6. 
Hvad Sorte? 

afVahrelnd- 
vaanerne udi 
Findmarken 
bor forfyenes 
med, og efter 
hvad Taxt de 

ge af de udi bemeldte Taxt anforte bor betale 

Sorter Vahre, fom Indvaanerne der i dem* 
Landet, fil deres Fode og Klæde, famt 
Fifkerier og Bygninger , behove og 
forlange. Hvorved folgende er at i 
Agt tage: 

i) At ommeldte Taxt, undtagenpaa 
Smor, Sukker og Kiod, fom ler 
efter findes forandret, flri&e fical 
folges, hvilken faaledes er lydende: 

Abiat- 

Compagniet er pligtig, imod Be- 
talning, efter den udi Forordningen af 
25 April 1702 allernaadigfl: fatte Taxt, 
aarlig at forfyne fornevnte Handels- 
Stæder udi Findmarken med faa man- 
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A 
Ablater til Breve - loooftkr. 
Angler,Bakangler looftkr. 

- - Linangler iooftkr. 

B 
Baand,Bende!baand - i Al. 
- Floretenbaandbredei Al. 
- - - fmaiiere i Al. 
- Huebaand, u-ægteSolv 

virket - -• i Al. 
- Silkebaand , rode eller 

blaa - i Al. 
Baadsmands-Knive, See 

Knive 
Bakangler, See Angler 
Bay - - i Al. 

- DicoBoffel - i Al. 
Bendler,See Baand 
Bielker 10 al. lange - i Tylt 
Blaarlærret, See Lærreder 
Blade-Tobak, See Tobak 
Blye - i Mk. 
Boffel-Bay, See Bay 
Bolte Lærret,See Lærreder 
Bolfler-Vaar - iAl. 
Boger, Catechismi - Bo- 

ger - i ftk. 
f Evangelie-Boger iftk. 

Pfal- 



Cmpagmes Ottroye. 
- Pfalme-Boger fuldkom¬ 

men - i ftk. 
- Pfalrer Davids - i ftk. 

Bord, udfkud i Tylt 
Brendeviin, Franfic i Kde. 

Danik - i Kde. 
<• 

Bremerlærred, See Lærreder 
Brod , Skonrogen Kavring 

i Tde. 
Buxfer,See Skindbuxfer 
Bygmeel,See Meel 
Byggryn, See Gryn 

C 
Cabus ,See Kabus 
Catechismus,See Bogger 
Cattun , blaa , dobbelt- 

Vog 

bred 

E 
i Al. 

Edike af oli - i.Kde. 
- - Viin - i Kde. 

Eege-T6nder,See Tonder 
Frter - - *Tde. 
Evangeli-Boger, See Boger 

F 
Fade afLeer - i ftk 
Fifskaft - - i Al. 
Firlod - •* i Al. 
Fiske - Snoter, 30 Favne 

lang - 1 Bolk 
Flo- 

4 

5 
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Vog. Pd. Mk; 
Florettenbaand ,See Baand 
Forklæde - i AI. - * - 
Furtonder,See Tonder 

G 
Giedskind, Tomer u-bereed, 

got - i ftk. - i 6 
Gryder afjern - iBMk. - - 5 
Gryn af Havre ellerBygiTd. 7 - 12 

H 

Haand oxfer, See oxTer 
Haandqvern-Steene - 1 ftk. r 1 12 
Hamp, Rigisk - iVog 4 - - 
Hatte - i ftk. 12- 

- Dito ringere efter fin 
Værdie 

Havre-Gryn,See Gryn 
Hægter - 1 Ring - - $ 
HængeJaafe,See Laafe 
Hor - - i Vog 5 212 
Hornkamme,See Kamme 
Hofer af Uld - 1 par - 1 £ 
Hveedemeel, See Meel 
Huebaand, See Baand 
Huer, Mands-Huer medSno- 

rer paa - 1 ftk. - 1 
- Dito ringere efter fin 

Værdie 
Humle Pryds - 1 Veg : 7 - - 

Huuder, u-barkede 1 Mk. - - 6 
Jern I 

I 

v. 

L
IT
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i 
Jern i Arbeyde - i BMk. 
Jern*Gryder, See-Gryder 
Jern i Stænger - i BMk. 

Men det Jern-Arbeyde,eller 
Ifenkram, fom ey fælges 
efter Vægtj betales etter 
lin Værdie, fomden.Kio- 
bende og Sælgende beft 
kunde accorderé. 

Ingefer - ; i Pd. 

K 

Vog. Pd. Mk. 

- - 7 

: - 3l 

- i = 

KaaberiKiedler,elIer andet 
Arbeyde, fom efterVægt 
fælges - - i Mk. 

Men det Kaaber, fom ej 
efter Vægt fælges, beta¬ 
les faaledes, fom derom 
foreenes kand. 

Kabus af nyt Klæde medSno- 
rerpaa - i ftk. 

- Dito ringere efter lin 
Værdie 

Kalk - » iBpd. 
Kryds-Daler * i ftk. 
Kallun •- - - i Tde. 

i Vog 
Kamme af Horn - iftk. 
Kirfei s s iAI. 

Kied- 

t i 4 

7 - - 

- 2 9 
- . 6 

= 2. a 

/ 
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Kiedler af Kaaber, See Kaa- 
ber 

Kiod herefter , indtil bedre 
Tider indfalder , at 
gieide f Part mere end 
forhen > og altfaa efter- 
dags betales for falted 
Kiod - i Tde. 

i Vog 
- Roget - i Vog 

Klæde,gemeent groft iAl. 
Knappenaare - i Brev 
Knive, Baadsmands-Knive 

ftore - i ftk. 
Kollings-Knive - i ftk. 

^Krøn-Tin, See Tin 
Krud, Fiint - i Skaalpd. 

L 
Laafe,Hengelaafe,ftore i ftk. 

- Dito mindre efter fin 
Værdie 

-Lamper af Steen - iftk. 
Latte-Spiger,See Spiger 
Leer-Fade, See Fade 
Leer-Potter, See Batter 
Lårreder, Blaarlærret i Al. 

* Bolte-Lærret - i Al. 
- Bræmer-Lærret iAl. 

1 - Sleslærret ~ -: i Al. 
- Sort Lærrec^ - « Al. 

Strie- 

Vog. Pd. Mk. 

8 
1 
2 

2 

- 16 
- 4 
i 8 

- - 9 

- - «S 
- - 12 

- 2 - 

- I - 

- - 45 

i - 
- 20 

- 12 

i 3 
- *5 
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- Strielærret 
• Hiemfpunden 5 qvtr. 

bred - • 1 Al. 
- Vefterlærret - iAl, 

Lin-Angler, fee Angler 
Lybsgraae - 1 Al. 
LysafVox, feeVoxlys 

M 
Maller, feeSnorliv-Maller 
Malt - 1 Tde. 
Mands-Huer, fee Huer 
Manggods, fee Tin 
MeelafByg « iTde. 

iVog 
- - Hvede - iVog 
- - Rug * 1 Tde, 

1 Vog 
Mefling-Strænge. 1 Skaalpd. 
Mod 1 Pot 
Mofebrun - 1 Bpd. 

Naa,e,fee{s^pP-8} 

O 
Oll-Edike, fee Edike 
Oli, Rasmus kalded, med 

Træet - iTde. 
1 Kde. 

• iftk. 

Vog. Pd. Mk. 

- - 14 
- - 9 

- i IS 

41* 

4 - - 

• i 6 
1 IX % 

5 
1 

oxer, Haandoxe 
B 

m ■ m 

t * 
-I* 
I IX 

Fa-1 

5 

1 - 
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p 
Papiir, Skrivpapiir ordi- 

1 nair - i Bog 
Peber - - i Pd. 
Pind-Syle, fee Syle 
Patter af Leer, flere i ftk, 
Pres-Tobak, fee Tobak 
Prydfing - i Kde. 

*“”-**) ft. B6g* 

Q. 
Qverne-Steene, fee Haand 

qverne-Steene 

R 
Remmer med Nebber paa, 

fmaa - i Dofin 
- Snorre dito, ftore i Dofin 

Rigsdaler Specie - i ftk. 
Rip-Spiger, fee Spiger 
Rugmeel, fee Meel 
Ru 1-Tobak, fee Tobak 

iVeg.Pd. 

Salt, Franfic 
- - Spanfio 

Saxfer 
Sæbe, gron 
- - hviid 

Segldug 
Seglnaale 

S 
i Tde. 
i Tde. 

i ftk. 
i Skaalpd. 
i Skaalpd. 

i Al. 
i ftk. 

. Se- 

- i 

- 2 

- 2 

2 - 

4 
5 

i 

i 
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Vog. Pd, Mk. 

Senops-Froe - i Pot 
Silke-Baand, feeBaand 
Skeer af Træe - i Dofin 
Skindbuxer - i par 
Skindftakke - i ftk. 
Skoe afSmurlæder 
- Tre foliet og fuldkomenj 

ftore - i par 
- Dito mindre efter lin 

Værdie ^ 
Stret-Skoe, fuldkommen 

ftore - i par 
- Dito* mindre efter fin 

Værdie 
Sleslærret > f L d 
SortLærret) Iee Lærreder 
Slibefteen - i ftk. 
Smor, hvoraf Tonden Heal 

veje 6 Voger reent Smor, 
og derefter udreignes, 
hvor meget i mindre 
Vægt ftal gives, i Tde., 
i Stæden for den hidindtil 
harftaaetfor 24 Voger, 
efterdags , indtil bedre 
Tider indfalder, at gieide [48 

Men hvad Garnifonen 
angaar betaler de> efrer 
derom in Ao. 17385 afda 
værende Intereftentfitab, 

B 2 med 

~ 1 - * 

- - 6 
1 - - 

2 - - 

I I 12 

X - S 

- 2 
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I I I i i-.. - - i —■ 

med Land-Etatens Ge¬ 
neral - Commiflariat op¬ 
rettede Contraft åSkaal- 
pundet 9 Skilling. 

Snorer, feeFifke - Snorer 
Snorliv-Maller - i Dofin 
Soe-Stovler - i par 

- Dito mindre efter fin 
Værdie 

(i alleslags giort Ar- 
Solv ( beyde - i Lod 

(forgyldt - i Lod 
Som,fem Tomme ioofikr. 

- fire Tomme ioofikr. 
Specie Rigsdaler, fee Rigs- 

fe daler 
Sperrer7a8 Al. lange iTylt 
Spiger, Rip-og Latte-Spi¬ 

ger - ioofikr. 
- Teinfpiger - ioofikr. 

Staal - - i Mk. 
Stang-Jefn, fee Jern 
Steene til Haandqverne, fee 

Haandqvernefteene 
Steen-Lamper, fee Lamper 
Strenge af Meffing, feeMef- 

fmg*Strenge 
Stri - - iVog 
Stretfitoe, fee Skoe 
Sukker, Top-Sukker åPun- 

* det, 

Vc 
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det, i Sræden for i Pd. ef- 
terdags 

Syle, Pindfyle, ftore iftk. 
- Sye Syle - i ftk. 

Syenaale - iooftkr. 

T 
Talg - i Vog 
Tallerkener af Træe i Dofin 
Tiære - - åTde. 

i Kde. 
Tin, Kron-Tin, flint iMk. 

- Manggods - i Mk. 
Tobak, Blade-Tobak i Mk. 

- - HollandfK Pres-To¬ 
bak - i Skaalpd. 

i Alen 
i Al. tykkere 

- Rull-Tobak i Skaalpd. 
i Alen 

Tonder afE.eg - iftk. 
- afFuur, tet - iftk. 

T op-Sukker, fee Sukker 
Touverk - iLpd. 
Traad, Sleslærrets i Bundt 

i Dukke 
Tranbaand - i Bundt 
Træ-Skeer, fee Skeer af Træ 

' V u 
Vadmel, enkelt Bred 

- hvidf,graat eller fort i Al. 
B 3 rodt1 

VjQg. P&Mk. 

• f 

I 12 

- 3 
- 2 

i 6 

4 - * 

- I 12 
6 - - 

- - 9 
- I - 

- - 18 
- - 18 

- i 6 
- - 5 
- - 6 
-II2 
- - 6 

- i 

2 - 

I - 
7 

12 

- 22 
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- rode,guult, gront eller 
Vog. Pd. Mb, 

blaat - 1 Al. - I * 
- dobbelt bred - 1 Al. - I 18 

Vanter, ulden - 1 par - i 18 
Viin, FranOt - fOxhd, 20 - 

1 Kande 
Viin-Edike,fee Edike 

- I 12 

Voxlys - 1 Pd. - 212 
Uld 1 Vog 7 - 12 
Uld-Hofer, fee Hofer 
Uld-Vanter, fee Vanter 

• v ' . s 

Herved er at agte. 

Meelet fkal ftaae fin Vægt i Find- 
marken efter den nye Vægtog i Tonde 
Meelveye 5 Voger 1 Bpd. med Træet. 

Salt, Gryn, MaltogErterfkalmaa¬ 
les med Korn-Tonde, Skieppe, Fier.- 
dingkar og Otting, fom efter Allernaa- 
digft udgangne Forordning af 1 May 
168; ere indrettede. 

Til hver Tonde Vahre, fom med 
Tonde maales, eller i Tonde fores, 
givesLandmanden enleedigPak-Ton- 
de uden Betalning. 

Alt hvad med Kande maales og fæl¬ 
ges, fkal maales efter det nye Maal, 
toe Potter til Kanden at reigne, og naar 
det i Potter og Pæle udfælges, tages 
derfor efter Proportion. 

Det, 
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Det, fom ey udi denne Taxc er fpe- 
cificeret, men dets uden af verdslige 
eller geiftlige Betientere udiFindmar- Hvad fom. 

ken maatte forlanges did fort (hvilket udl denne 
dog ved Compagmet og ingen anden fkeret, men 

heal fKee)bor betales efter Priis-Cou* , i • 

rantogderfor uden f deel Forhoyelfe i geifliige^e- 
Avance for CompagnietsForfKud, Ri- tientere udi 

jfico, Fragt, Afleurance og anden Be- 
kodning, med mindreatde Kiobende betales efter 

og Sælgende derom anderledes kunde priis courant 
foreenes. OgbereigneshverVogFiftc dinentredlé 
til en halv Rigsdaler Courant. Deeis For- 

° hoyelfe* 

2) Foruden det udi Taxten andforte 
MeelogGryn, fxal Compagniet , 
til hver Handels- Stæd, efter dets Be- 
fKaffenhed, Aarlig fremfendeogder 
falholde eendeel u-malet og forfvar- 
lig Kiobmands Rug og Byg, imod 
Betalning af de Ribbende, naarhver 
Tondeveyer ioLisp., aTd.Rug4f 
Vog, og a Td. Byg 3* Vog Fific, 
paa det at de Indvaanere , fom ere 
flittige og ville fortiene eller fpare 
Maler -Lonnen, felv kunde male 
famme paa deres Haand-Qyærne. 

3) At alle til Findmarken henforende 
Vahre, fkal indkiobes i Vore egne 
Riigerog Lande , faa mange Slags, 
fom der voxe eller fabriqveres og 

A | ikke 

UmaletRug 
og Byg (kålli¬ 
geledes til 
hver Handels 
Sted forfen- 
des og falhol • 
des. 

Alle til Find. 
marlcen hen* 
forende Vah- 
l'tfkal indkia- 
bes i Hans 
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. ■. ■ — — i, 
bdajefts Rii- 
ger ogLandc 
faa mange 
Slags fom der 
■voxe eller fa* 
briqveres * 
med mindre 
at Kongens 
Riiger vare 
begrebne udi 
Kriig , fom 
bunde foraar- 
fage, at dem 
fremmede 
Vahres Ind- 
forfel alJer- 
paadigft be¬ 
vilgedes. 
Derimod bor 

* * ^ • 

Fabriqveu- 
rerne inden 4 
Maaneder ef¬ 
terår Valire- 
ue ere bdUlte, 
forikaffefam- 
me ferdige 
for faa billige 
Prifcr og af 
faa forivarlig 
Bonitet • at 
bande Com- 
pagniet og 
Indbyggerne 
udi Findmar- 
ken dermed 
kunde være 
vel betiente., 
ftcerdet ikke 
da Compag« 
niet være til¬ 
ladt, famme 
ud er, Rligs fra 
at kue kom* 
m c* 

ikke fra fremmede Stæder at tages 
med mindre at Vore Riiger vare be¬ 
grebne udi nogen Krig, fom kunde 
foraarfage, at dem faadant aller- 
naadigft maattetillades, til hvilken 
EndeCompagnietAarlig, idetfee- 
nefte inden Oflobris Maaneds Ud¬ 
gang, hos vedkomende Fabriqveu- 
rer eller af det almindelige Maga- 
zin her i Staden, fitulle beftille de 
Sorter uldne Vahre, fom de, tilneft 
paafolgende Aars Udforfel, maatte 
behove, da bemeldte Magazin ogFa- 
briqueurer bor, inden 4Maaneder 
derefter, fKaffe dem famme Vahre 
ferdige for faa billige Priifer, ogaf 
faa forfvarlig Bonité, at baadeCcm- 
pagniet og Indbyggerne udi Find- 
marken dermed kunde være vel be¬ 
tjente. Skeer det ikke, daCorrjpag- 
niet være tilladt, famme uden Rigs 
fra at lade komme, og udi Toldbo¬ 
dens Pakhuufe forvare, indtil det 
med Skiibene til Findmarkenaffen- 
des. 

4) De 
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4) De fædvanlig til Findmarken bru¬ 
gende Stri-og andre Tydfice Lærre¬ 
der, item alle slags Ifenkram , dg 
den Hollandfee faa kaldede Giefen- 
bergfKe Pres-Tobak, tilligemed al¬ 
le de ovrige denneHandels behoven¬ 
de Vahre, fom ikke udi Vore Riiger 
og Lande voxe eller fabriqveres , 
maae de fra fremmede Stæder, hvor 
de det felv finde for godt, fig tilhand¬ 
le , og, derfom det tildrog hg her i 
Staden paa denTiid imellem det neft 
forrige AarsMartini og Paafxe Da¬ 
ge, at iTd. Rug koftede 15 til 16 
MarkDanfice. 1 Td. Byg 10 Mark 
og iTd.Haure ellerErter i Proporti¬ 
on deraf, er Compagnier, i fald de in¬ 
den famme Tiids Forlob, faadant 
ved Rente-Kammeret beviisligen 
andrager, iligemaade tilladt, uden 
Rigs fra at lade hidkomme og fri 
indforc faa meget af difleKorn-Vah' 
re, fomtil Findmarkens Befeigling 
for det neft paafolgende Aar udfor- 
dres. 

5) Andre Sorter Vahre, endde, fom 
i Taxten findes andforte,maae Ccm- 
pagniet ikke overfore ril ar faiholde 
ved HandelsStæderne i Findmarken; 
men i fald Commandanten , Amf 
manden, Fogden, Sorenfxriveren. 

A 5 Com¬ 

af- 

Stric-og 
andrcTy dfte 
Lærreder it. 
alle slags Len- 
Kram,ogd-en 
Holtønd&e 
Pres-Tobak, 
tilligemed alle 
afrige tilH an¬ 
delen behd« 
vende Vahre 
fom ikke udi 
Kongens R&. 
ger og.Lande 
voxe eller fa¬ 
briqveres , 
maa tilhand* 
les fra frem¬ 
mede Steder. 

Naar iTd* 
Rug kofteri $ 
til i tf Mark, i 
Td. Byg io 
Mark og i T. 
Havre eller 
Erter i pro¬ 
portion deraf, 
maadifleVah« 
re ogfaauden 
Riigs fra ind¬ 
fores. 

Andre Sor¬ 
ter Vahre end 
Taxien om¬ 
mel iler maae 
ikke 1 alhol¬ 
des ved Han¬ 
dels Stederne, 
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men i fald 
Commandan 
ten , Amt¬ 
manden eller 
nogen anden 
maatte for¬ 
lange andre 
Sorter , er 
det Compag* 
niettilladt, i- 
mod Betaling 
efter Priis 
Courant og 
en 3die deel 
Avance at o- 
verfore dem 
famme, 

Compagniets egne Betiente, eller 
nogen af Geiftligheden maatte, al¬ 
leene tilderesegne Huusholdinger, 
forlange andre Sorter, er det Com- 
pagniet tilladt, famme tildennem, 
imod noyagtig Betaling efter Priis 
Courant og f deel Avance fom for er 
meldt, at lade indkiobe og didfore. 

Udfkibnin- 
gen herfra 
bor (kee i det 
feenifte inden 
May Maa- 
neds Udgang 
Og Vahrene 
bor være lun¬ 
de og gode, 
famt i den 
Mengde , at 
Indvaanerne 
ingen ,Tiid 
fical have 
Mangel, dog 
er Compag. 
niet uden An* 
fvar udi paa¬ 
kommende 
ulykkelige 
T iifælde. 

6) Compagniet bor under vilkaarlig 
Straf og ald den Skades Erftatning, 
fom Indvaanerne ellers derved kun¬ 
de liide, herfra Aariig udi rette Til¬ 
de, eller i det feenefte inden May 
Maaneds Udgang affende famtlige 
forandforte Vahre funde og gode, 
famt der til efter ald Muelighed, be- 
forge laa gode Fahrtoyer og Pakhu- 
fe, at de, naar de ved Handels Stæ- 
derne ftai udfælges, kand paflerefor 
dygtigKiobmandsGods, Compag¬ 
niet er og pligtig at forfyne et hvert 
Handels Stæd med faa mange af hver 
Sort, at Indvaanerne derpaa ingen 
Tiid fisa! have Mangel; dog, om no¬ 
get, formedelft en eller anden de 
dermed affendte Skiibe paakomne 

nlyk- 
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ulykkelig Hændelfe, Ikulle fattes, 
da Compagniet i faadanneTilfælde at 
være uden Anfvar, naarde faa fnart 
ftee kunde, foranftatø de andre 
Vahre i de udeblevnes Stæd over- 
fendte, og imidlertiid lod Handels- 
Stæderne, hver efter fit Forraad, 
paa befte Maade, med dethoynod- 
vendigfie komme hverandre til 
Hielp. 

Med Brændeviins Falholdelfe 
maatte Handels Betienterne bruge MedBren. 
Maade, faaleedes at Almuen deraf deviins Fal- 

ikke fælges videre end ril deres Nod- hoidcife,maa 
torftigbed , paa det dem ey, ved den Sernebml 
fxadelige Drik ogFylderie, fkal gi- ge Maade. 

ves Andledning til deres Nærings 
Forf<3mme!fe,og de derudoverora- 
fider blive Handlen til Laft og Skade. 

7) Alle de slags Vahre, fom efter Tax- 
ten og foregaaende 5 Artikels For- Finnmarken 

meldning til Findmarken henfdres, henforende 
maa ogfxalfor ald ind-ogudgaaen- ogfcMS 

de To d, Confumption, Accife, og ind-ogudgaa- 

alle andre Paalæg at fvare, være E!'der T°!d* 
gandfice forficaanede. Til hvilken-Accifeogåile 
Ende Compagniet Aarlig paa een- andre Paaiæg 
gang, ved en til Rente-Kammeret gandika'for! 
indleverende Specification , under flanede, 
Diredieurernes Hænder fKulle for¬ 
klare, hvad Vahre og hvor meget 

af 

Alle de ta 
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Hvorledes 
Yed Indfkiib- 
ningen af de 
til Landet fd‘* 
rende Vahre. 
famt efter 
deffen Af- 
fendning fkal 
forholdes. 

afhverSortde i famme Aar til Find- 
marken affender, da dennem uden 
Ophold, meddeeles Rente-Kam¬ 
merets derpaa tegnede Ordre til 
Told-Infp&fleurerne , at lade om¬ 
meldte Vahre frie paffere, hvorved 
fornemmelig i agttages. 

(a) AtTold-Infpedeurerne, paaCom- 
pagniets foregaaende Anmeldelfe, 
naar Ladninger fnal indtages, der¬ 
ved fætter Eed-forne paaiideiige Vi- 
fiteurer at i agttage og optegne hvad 
Vahre, derkommeriFahrtoyetog 
tilfee, at de dermed virKeligen ud- 
gaaer, hvilket famme Vifiteurer og 
tilligemed vedkommende Betiente 
paa Toldboden, fom dets uden, naar 
Skibene der anlegger, inqvirerer, 
hvad de indehaver, fKulle atteftere 
paa den Angivelfe, der da afCom- 
pagniet for et hvert Skiibs indeha¬ 
vende Ladning, Specialiter oglige- 
lydende med den Defignation deres 
Handels Betientderover fra dennem 
vordertilfendt, bor giores. 

(b) At det ved Toldkammeret, faavel 
fom fiden vedTold-RegnskabetsRe- 
vifion i agt-tages, at Belobet paa 
famtlige,efter de fpecialeAngiveller, 
for det heele Aar udforteVahre,naar 
de fam menregnes, rigtig kommer 

over 



i Compagnies Oftroye. 

over eens med hvis den Generaie 
Fri-Ordre indeholder, fiden Com- 
pagniet ellers i falcl her noget deraf 
blev tilbage, da, ligefom for anden 
Told-Defraudation derfor, i folge 
Told-Ordonancen, varatanfee. 
Confumptions Friheden af deKorn- 

Vahre, fom Compagniet her i Staden Hvorledes 

lader formale, enten til Meel, Grvn, 
. i. n . ..r ons Fnhcdca 

Bagning eller Brygning , gorgiores g0tgi6res. 

herefter fom hidindtil paa folgende 
Maade, nemlig; 

Til en Tonde Byggryn, To\Td B 
enTde, Bygmeel, Eerj ’ 

TyveTdr.Rugmeel, igTdr/] 
Een Tde Sken Rog-"} I 

gen Brod, Syv I,,, >_ 
EenTde.SkibsBrod I &ug 

Fem J 
Een Td. Feml ^ 

Dalers 6H hSyv 
Tre Rdlr.j 
Fire Dalers Sex 
TreDalersFem fSkiepr. Malt 
Toe Dalers Tre 
Sex Marks Toel 

Eet Anker oll-Ed 
dikeToe-* 

4 

Men 
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Men i Stæden for der cilforne, paa 
hver Hundrede PotterBrændeviin,fom 
her i Staden blevobrændt, og altfaa ik¬ 
ke efter Frie-Ordre indfortes, erble- 
ven gotgiort Rug eller Hvede sfTde. 
eller Byg og Malt ^Tde, skal Bræn- 
deviins-BrænderLauget efterdags for 
RigtighedsSkyld fvare deres fuldeCon- 
fumption, og derimod, af Vores Cas- 
fa, gotgiores for hver Pot Brændeviin, 
fomaf.demtil Compagniet leveres og 
beviifes, virkeligenatvære udfort, 4 
Skilling Danske. 

Betjenten 8) Paa det og, at Rente-Kammeret 
paa et hvert Tiid efter anden kand have Efterret- 
HandelsSted, 
ikal tilftille 
Amtmanden 
der i Landet 
een Gien part 
af den aarlig 
til Compag¬ 
niet hidfen- 
dende Speci- 
fication over 
lin Behold¬ 
ning og de 
herfra behø¬ 
vende V ahre« 

ning, hvorledes Vores allernaadig- 
fteOmhuog Anordningfor Indvaa- 
nernes Befte ved Handlen allerun- 
derdanigft vorder fyldeftgiort, bor 
Betienten paa et hvertHandels-Stæd 
Aarlig, naarhandSpecificationover 
fin Beholdning og de herfra beho¬ 
vende Vahre til Compagniet hidfen¬ 
der, hvilket betiidelig skee bor, 
ftraxen tilftille Amtmanden der i 
Landet en videmeret Copie af fam¬ 
me Specification. 

onenovgcrae!i Compagniet er ogpligtig, med en¬ 
hver herfra hver her fra til Findmarken afgaaende 
til Findmar. Ladning, at fende deres derover med¬ 

en agaaea. ft)jgencje Defignation in Duplo tilden 
ved- 
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vedkomende Handels Betient, hvilken ie.Lad,ni,ns» 
ved Skiibecs Ankomft,ftraxen haver ar in1duplo!hvor 
skikkedenene Gienpart ril nærmede af den eene til 
Underfoged,(bm derefter, tillige med dcrfogéd^e- 
tvende til fig tagende ærlige Danne- forges, for 
mænd, forend nogen IJdlosning maa dcrefter 
fxee.bor uden nogen Bekoftning,inqui- Låringens6 
rereLadningensRigtighed,baadei hen- Rigtighed, 
feendetil Vahrenes Qvantité og Boni- 
té, faaledes fom de, naar forlanges, 
inden Tinge ved Eed, med en god 
Samvittighed kunde bekræfte. 

Amtmanden, Fogden og Soren- 
skriveren, bor alle, om de ere faa nær 
derved, og ellers den, eller de, af dem 
fom Tiiden det tillader, ved famme 
Forretning, af Handels Betientenkal- 
destilftædeogfig, uden Ophold, ind¬ 
finde. Hvor faadant ikke er mueligt, 
haver Underfogden, naar BefigteJfen 
er skeed, ufortovet at fende Ampt- 
manden bemeldte Forretning derover 
forat conferere famme med den han- 
nem tilforne, over de, af Handels 
Betienten herfra requirerteVahre med 
deelteSpecification. Men ved den al¬ 
mindelige Tingreyfe haver Amtman¬ 
den felv, tilligemed Fogden og Soren- 
skriveren, et hvert Handels Stæds 
Vahre og Tilftand, famt hvad Han¬ 
dels Betienten faayellom Almuen 

maat- 
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• maatte have ac foredrage, hvorudi 
han og begge Parter paa befte Maade til 
deres Ret skulle forhielpe at inqvirere. 
Han haver og dets uden at lade famme 
Inquifition paa ;de andre Tider udi 
Aaret, naar han det for tienligft erag¬ 
ter, af Underfogden med 2de tiltagne 
ærlige Dannemænd, forrette og fig 
derom deres Forklaring tilftille.Hvor- 
efter Amtmanden aarlig for et hvert 
Handels Stæd, faa betids, fom skee 
kand, til Rente-Kammeret indfender, 
faavel begge fornefnte Specificationer, 
den eene over de til Landetrequirerte- 
ogden anden over de virkelig didkom« 
ne Vahre , fom og hvad han derved i 
AndleedningafdenneOélroy, maatte 
have funden at erindre* 

NaarVah- Og, faafremt Vahreneendten be¬ 
rene enten fandtes fordervede, eller ikke af fuld 
dervede eller Vægf ’ da Inc%ggerne ey at være for- 
ikke af fuld bundne dem efter Taxten at antage, u- 
Vægt , er den alleene til den Priis, fom de derom 
ey forbundne mec^ Compagniets Betiente enten felv 
dem efter kunde foreenes, eller af Amtmanden, 
Taxtenatan-p°gden } Sorenskriveren, eller Un- 

! derfogden, hvilken der'findes nær- 
meft, tilligemed 2de uvillige Mæod, 
derpaa kunde fættes. Men i fald Rug¬ 
melet varblandet med Byg-Erte-eller 
Haure-Med, eller Meelet og andre 

Vahre 
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Våhre ikke af det rette Slags fom det 
fælges for, eller Vahrene befindes fal- 
ike og udygtige, dafkal vedkommen¬ 
de efter pafferede Sy nsForretning,ind- 
ftefnesfor SorenfKriveren, til famme 
Vahres Confifcation, fom til Andgivé- 
ren, Kirken og de Fattige fical være 
forfalden og imellem dennem deeles. 

Alle udi FindmarkenfaldendeVah- T«ten paa 
re, af Fifs, Tran, Lax, Multebær si p i «- 
og hvad fleere Sorter der kand bekom- e 10 u er 
mes, maaeogbor deO&royeredevecf 
deres paa Handel? Pladferne der i 
Landet holdende Betiéntere;, fig hos 
Indvaanerne tilhandle paa folgende 
Maade. 
a) AtGompagnietbetaler fammeVah- 

re til Indvaanerne efter den deW 
paa, ved Forordningen af 25 April 
1702 fatte-og herefter andforte 
Taxt, nemlig: 

B 
Bær. Sée Multebær. 
Bukke - Skind , fofn fef 

i l g°dt . 'lftk 

D ;; 
Duun. SeeE.dderduun; 
—- 1, V f 

„ * E " 
Edderduun, rnreen - iMk. 

Vog. Pd. Mk$ 

i - - 

- - tg 
C 

m A 
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F 
i Vog 
i 

i Vog 

i Td. 
i Vog 

i Vog 
i Td. 

i Td. 

Fiær 
TKlip 

Fific. See< Rotfiderog j>.FifK 
[Rund 

Flynder 
K 

Kaabefpek • 
Klipfifc ^ 

Langer 
Lax, ordinair * 

M 
Multebær 

O 
f * • t , i # « 

Qderlkind, got - - i ftk. 
Ditto mindre efter fin 
tVærdie. 

O. 
Qvætte ; faltet af Finnerne 

alleene - - i Td. 
dito falted med Flag og 

alt - i Td. 
Skaarqvætte - iVog 

R 
Raf - i Vog 
Reklingafdetbefte - i Vog 
Reve-Skind, godt rodt i ftk. 

Rot- 

Vog. Pd. Mk. 

2 2a 

l - 

6 
i 

i 
ii 

5 
x 

1 
2 
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X - 

5 i «? 
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2 8 

I Veg. Pd, Mk, 
Rotfkier, hvorafVogen hid¬ 

indtil har gieldec i Vog 
ikkun efter Dags at 
kofte - å Vog. j - 2 14 

Rundfisk efter Placaten af i S 
Apr, 1735 " 1 Vog jr 

S 
Skaar-Qyætte. SeeQvætte 

fBukke \ 

Skind. See‘^Qderog >.Skind. 
' ^Reve j 

Sundemaver - 1 Anker 
T 

Torsk, falted - ^ iTd. I 4 
Torske-Hoveder, torre iT. 1 -12 
Tran uden Træet - iTd. 8 - - 

2 * * 

— 

Deovrigeher ey fpecificerede Land- 
Vahre betales, fom denKiobendemed 
den fælgende beft kand foreenes om. 
Og beregnes hver Vog Fisk til en halv 
Rigsdaler Courant. 
2) Den AulogFisk, fom Indvaanerne pro(Jud?eS 

til Compagniet afhænder, skal væ* ne ikai være 

re gode, vel virkede cg igiennemto- g* 
rede Fiske, og skal Blodbeenet af an der]eedes 

Hængefisken og Platfisken, trende 
Leed neden for Naulen , være af- videre e Vnd 

skaaren og paa Finnerne qviftede, £0m kegg«. 
faa og Trannen være reen, klar og 

G 2 ube- 
é - -u . 
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Al Fifle og 
anden Avl 
Heal imodta- 
ges, ogfkul- 
]c der iblandt 
findes noget 
fom var af 
ringere Vær¬ 
di end Kiob« 
mands Gods, 
betales det 
efter lit Værd 

1 Compag- 
niets Betjente 
,fkal tilborU- 
gen omgaaes 
jndbyggeme 
ligefom di (Te 
hor begegne 
Compagniet 
og dets Be- 
tfente med 
Hoflighed og 
Tienft villig- 

ubeblandet, (aa det tor dygtige Vah- 
rekand paffere. 
Thi, hvis det anderleedes skulle 

fcefindes, da bor Compagnietikke væ¬ 
re forpligtet til at andtage dem for 
tdidere, end fom Indbyggerne fig med 
dem derom indbyrdes kunde foreénes, 
eller for hvad de af Amtmanden , 
Fogden eller Sorenskriveren , hvilkeli 
afdem, der er nærmeft, og af2de u^ 
villige Mænd, kunde vorde taxeredei 

05) Compagniets BetientV ere alvorli- 
gen forbudne , at vegre fig for at 
modtage Indbyggernes Fisk* elLr 
at tågede ftore og forskyde de 
fmaae, eller negte at antage deres 
Raf, Séy, Greener, Uld og Reen- 
skind, item Multebær og hvis vi¬ 
dere de kunde auleog tillegge, og 
skal Compagniet ftille faadanOrdre, 
at deres Betiente der i Landet, i al¬ 
le Maader med Underfaatterne, 
geiftlige og verdslige, tilborligen 
omgaaes. Og, naar det maarré 
hende lig, aten eller anden havde 
aulet noget af ringere Værdi, end 
Kiobmands Gods, da Compagniets 
Betiente famme ey at forskyde, 
men det faaledes fom det rettelig 
kandvære værd, og de kunde for¬ 
eenes om, under tilbørlig Straf at 

imod- 
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imodtage. Saabor og Indbyggerne 
udi Landet begegne Compagniet og 
dets Betiente med Hoflighed cg 
Tienftvillighed, og hverandre in¬ 
gen Overlaft tilfoye* 

4) Alle i Findmarken faldende Vahre, 
fom Compagniet i alleTilfælde efter 
deres 0<ftroy bekommer, maa de 
derfra, til fremmede eller indenrigs 
Stæder, efter egen Behag, lade fo¬ 
re og der forhandle, uden nogen vi¬ 
dere Rettighed der af udi Vore Rii- 
ger og Lande at fvare, end alleene 
Tienden deraf, fom i Findmarken 
erlegges. Og,naar de ere forte til no¬ 
get Stæd i Vore Riiger og Lande cg 
Compagniet eller andre dem igien 
derfra til fremmede Stæder udfici- 
ber, maaedeiligemaade, udenno- 
getderafat betale, enten i Kioben- 
havn, Orefund, Belt, Elsflet, el¬ 
fer andenftæds, fri paflere; dogat 
med Andgivelfe og Vifitation efter 
Told-Ordonancen rigtig forholdes, 
faa og, at bemeldte Findmarkske 
Vahre i deres Angivelfer ogderpaa 
tagende Told-Sædler fpecifice for¬ 
klares. 

8. 

hed, og hver¬ 
andre ingen 
Overlaft til¬ 
foye. 

Alle i Find*, 
marken fal¬ 
dende Vahre* 
maa til frem¬ 
mede eller ti¬ 
den RiigsStæ- 
der efter egen 
Behag henfo¬ 
res og for¬ 
handles, uden 
nogenRættig- 
hed deraf , 
undtagen Ti¬ 
enden , at 
fvare. 

Paa det Compagniet defto bedre 
C 3 kand 
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Compagniet 
for Betaling. 

kand blive ved Magt og ald u-tilladelig 
Handel forekommes, skal 

Kongens j) £)e Aarlig nyde og være pligtige at 
modtager imodtage Vores i Landet Findmar- 

ken faldende Rettighed afSkat, Lee- 
dingogTiende*Fisk, ligefom fam¬ 
me ved et hvert Handels Stæd eller 
Lade-Plads falder, u-vraget og u- 
fxudt imod Betaling i Courant til 
Fogden efter famme Taxt, fomfor 
Landetslndvaaneres Vahre dem be¬ 
tales, nemlig: for 5 Vogerraae-el- 
ler 1 Vog alle Slags tor jFifK 48^., 
undtagen Rotfider, deraf å Vog 
kuns 40$. , famt Rund-FifK og 
Brosmer , hvoraf betales å Vog. 
32$. , af 1 Vog Sey 24$. , af t 
Tde. faltede Vahre, faafomTorfit, ' 
SildogKlipnakker, Torhcehoveder 
og deslige 8 , og af 1 Fad eller iT. 
Lax, famt af 1 Tde. Laxehoveder 
ogRumper, fomeranslaaet for 10 
Voger og giver udi Tiende 1 Vog 
Fifk, betales iligemaadeå Vogenen 
halv Rigsdi., ligefom tilforn af Fog¬ 
den ved Regnfieab er bleven fvaret. 

Kirkernes 2) Saafkal ogKirkeværgerne til Com- 
IMtigheder, pagniet alleene og ingen anden af- 

hændealleKirkernes Andeel, Tien¬ 
de og Rettigheds Fifk, fom Com- 
pagniet, og bor imodtage, og Kir¬ 

kevær- 

Mgeke4cs. 
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keværgerne derimod hos dennem 
deri Landet igien at udtage, hvad 
fom tilKirkernesReparation og Ved- 
ligeholdelfe, famt Viin og Brod , og 
ellers til Kirkerne nodvendig beho¬ 
ves. 

9. 
Med forbemeldte Tiender, fom 

Compagniet nyder der i Landet, for¬ 
holdes faaledes. 
a) At af ald Fifee-Auling ikke fkal Ti¬ 

endes meere end af loVogerFisk, 
i Vog Fisk, og af 5 Voger Fisk! Vog 
Fisk og faa fremdeeles al advenant 
efter Vægten. 
Tiende Byttet hval fkee ved Skibene 
naar Vahrene indficibes og det i Præ- 
ftensTiende-Mandens ogKirkevær- 
gerensOverværelfe,fomimeIlemOs, 
Kirken ogPræften, i trende ligeDeele 
skal skiftes og Tiende-Kanden her¬ 
efter, fom tilforn, aldeeles være af¬ 
skaffet; Og paa det dermed des rig¬ 
tigere maae omgaaes, faa annam- 
mer Compagniet Tienden medKio- 
befisken ogfvarerFogden, Præfter- 
ne og Kirkerne dertil, naar Udskib¬ 
ningen skeer, hvilken Maade og 
skal i agttages med den Tiende, forn 
Finnerne af Tanens og AltensLaxe- 
Elve giver, faa at Kirken og Præften 

C 4 deres 

Hvorledes 
ifted Tiende# 
forholdes, , 
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deres Andeel med Os derafligefom 
af anden Fisk,bekommer. Men 

2) med Tienden af Hiemlands-Vah- 
rene , eller Nordlændernes i Find- 
marken aulede Fisk ( fom Un¬ 
derfogderne , enhver udi fit Di- 
ftri&s Fiskevær, udi Præftens og 
Kirkeværgernes Overværelfe oppe¬ 
bærer paa Vores Vegne, og der¬ 
for til Fogden gior vedborlig Rig¬ 
tighed) dens Ydelfe og Deeling, 
i faavidt Kirkernes cg Præfternes 
Andeel angaaer, forholdes det ef¬ 
ter Forordningen af 29 Junii 1710, 
nemlig : at den halve Kirke - og 
Præfté-Tiende aflegges, hvor Fi¬ 
skene ere faldne, eller aulede, og 
den anden halve Kirke-og Præfte- 
Tiende at hiemfores og erlegges 
til den Kirke og Sogne-Præft, hvor 
de, fom fisket have, hiemme hore; 
Og skal Underfogderne, fom Vores 
fulde Anpart Tiende, fom meldt, 
annammer, famt de andre Tiende- 
Tagere af Præft-og Kirkeværge- 
re , i Folge fidft meldte Forord¬ 
ning Ao. 1710, meddeele famme 
Hiemlands eller Nordlands - Fah- 
rer, under famtlig deres Hænder, 
rigtige og fpeciale Qviteringer for 
dt-n af dennem udi Findmarken 

yden- t 
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ydende Tiende-Fisk, til Beviis ved 
Hiemkomften at de ikke der ska! 
betale Tiende af den medbringende 
Fisk , fom i Findmarken er for¬ 
tiendet. Over hvilke af Nordlæn¬ 
derne, fom meldt, i Findmarken 
ydende Fiske - Tiender , bemeldte 
Tiende-Tagere skal holde rigtige 
Tiende-Boger og derudi fpecifice 
forklare, Dag og Tiid, faavelfom 
enhver ydendesNavnogHiemftæd, 
famt hvad Tiende de have erlagt, 
paa det, naar famme Tiende-Fisk 
igien skal leveres til deOftroyeredes 
Handels-Betiente, de da, under de¬ 
res Hænder, kunde lade folge en 
fpecial Fortegnelfe , af hvem og 
hvormeget der er bleven ydet, til 
Beviis i Anledning af den efter¬ 
følgende 4de Artikel. 

3) For Tran-Tienden famt Tiende 
af Multebær skal Indbyggerne i 
Findmarken være frie; Detsligefte 
maae de og være u-krævede for 
Tienden af den Tran og Fisk, fom 
Compagniet lader kiobe af Ryd- 
ferne i Neiden, Pasvig og Peifen, 
og maae bemeldte Compagnie , ef¬ 
ter Billighed og gammel Sædvane, 
fælge deres Vahre til de Ryfiske 
Finner og til Fieldfxnnerne paa de 

C 5 Svend- 
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Svendske Grændfer , og igien an¬ 
namme deres Fisk , enten i Tall 
eller Vægt, ligefom de heft med 
hinanden kand foreenes. 

4) Og paadetVi alletider kand ha¬ 
ve behorig Rigtighed om Vores 
Tiende-Rettigheds Oppeborfel der 
i Landet, da er dermed faaleedes 

• ' _ 

anordnet, at naar Tienden byttes, 
fom bor skee imedens Skibet lig¬ 
ger i Ladning, skal Underfogden, 
Kirkeværgeren og Præften være 
tilftæde, for at fee hvad der ind¬ 
skibes , dog imidlertid at under¬ 
holde fig felv. Iligemaade skal og 
Compagniet giore den Anftalt, at, 
naar Skipperen har indtaget fin 
Ladning ogHandels-Betienten der¬ 
for er qvirteret, at Skipperen da 
ftrax leverer fra fig til Underfog¬ 
den, fom der er tiiftæde paa Vores 
Vegne at annamme Tienden, Co- 
pie af famme Qvitering og den 
med Eed bekræfter, hvilken Qvi- 
terings-Rigtighed Handels-Betien- 
ten ligeleedes ved Eed skal arte- 
ftere, og bor Compagniet ved Ski¬ 
benes Ankomft til Kiobenhavn, og, 
naar deres Angivelfe giores paa 
Told-Kammeret, derhos lade pro¬ 
ducere Spipperens medbragte For¬ 

teg- 
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tegnelfe ellerConnofiemenr, Skulle 
enten Skipperen eller Handels-Be- 
tienten befindes at have begaaed 
nogen Undersleb ved urigtig An- 
givelfe, da felv derfor, fomMeen- 
Eedere at indeftaae og ftraffes. 

5) Ellers til Vores Tiende-Rettigheds 
deftomeere og yderligere Rigtig¬ 
hed, fical de Oåroyeredes Han^els- 
Betiente, enhver for fig, foruden 
den Eedfæftede Gienpart og Beviis, 
fom hånd og Skipperen over de 
i Findmarken udi Underfogdens, 
Kirkeværgerens og Præftens Over- 
verelfe indfitibede Vahre, for en¬ 
hver Skibs-Ladning, er forbunden, 
efter Forordningen at tilftille Un¬ 
derfogden, en dog, under vedborlig 
Straf, være til forpligtet at forfatte 
under fin Haand og Eeds Bekræf- 
telfe, 2de eenslydendeFortegnelferj 
over enhvers Skippers, efter det fra 
fig udgivne og Eed-fæftede Con- 
noffement indtagne heeleLadning, 
fom fpecial fical forklare, hvad deraf 
er Ryfific Fific, item Underfogeds- 
og Finnelehnsmænds Tiende-frie 
Fisk, og endelig, hvorudi Indbyg¬ 
gernes Kiobefisk, hvoraf Tiende 
bor erlegges, beftaaer5 af hvilke 
2de Eed-fæftede Specificationer, 
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fom begge af Underfogden udi en¬ 
hver Havn eller Lade-Stæd, famt 
Præften og Kirkeværgerne bor for 
rigtige være attefterede, Handels- 
Betienten, ftraxen efter Skibets 
Tilladning, overleverer Underfog¬ 
den den eene , belagt med de af 
vedkommende tagne Beviifer, for 
de fig tilkiobende Tiende fri FifK, 
for lamme, tillige med de udi For¬ 
ordningen mentionerede Eed-fæ- 
ftede Beviifer, til Fogdens Regn- 
fnabs Belæg, Amtmanden allerfor- 
derligft og fnareft ficee kand, at 
tilflille, og den anden Specification 
at medgive Skipperen, faavel til 
de O&royeredes vedborlig Efter¬ 
retning, fom og til Fremleggelfe 
vedConnoffementet og de Oåroye- 
redes Angivelfe paa Told-Kamme¬ 
ret , naar Skibene her udi Vore 
Riger og Lande vorder lolfede. 

6) Over den Tiende-fri Fisk, fom 
de 0<3royeredes Handels-Betiente 
fig af Underfogderne og Finne- 

\Lehnsmændene Tiid efter anden 
• fc * * 

tilhandle, lade de fig af dennem, 
ved Dag og Tiid, meddeele deres 
fpecial Fortegnelfer med Eed be¬ 
kræftede at ald den Fisk,fom de 
faaledes fælger, er ved dem felv 

og 
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og derés egne Tienere, aulet, faa- 
fremt den Tiende-fri skal -pa flere* 
Hvilke Béviifer heftes under For- 
fegling ved den Specificatron, fom 
Handels-Betienten, efter foregaa- 
ende 5te Arrikél , er foiopligted at 

' overlevere Underfogden. 
10. 

_ r * . 

Amtmanden tilligemed Fogden OmTiiigj 
og Sorenskriveren, skal eengang om Relfcr' 
Aaret, ved Mid • Sommers Tiid, det 
heele Amt igiennem, reife og Almu¬ 
en, tilligemed Compagniets Betiente, 
enhver til fit Tingftæd lade famenkal- 
de og forhore, om den eene imod den 
anden noget Klagemaa! maatte have J 
at forebringe, famt dennem derefter, 
i hvis billigt kunde være, til rette 
hiclpe. 

11. 

Naar Compagniet, eller deres ^.*3^*“* 
Handels-Betiente, nogen der i Lan- terne har no* 
det kand have at tiltale , enten for gen at tiltale. 
Gieid eller anden Sag, da fital faa' byggen«Be* 
daht skee efter Lands Lov og Ret tienteme,fkai 
,og de derom allerede udgangne el- fetn%eeLeAe^ 
ler herefter allernaadigft udgivende oSRCt, 
Forordninger , da Amtmanden faa- 
velfom Rettens Betiente, dennem, 
uden lang og ubillig Ophold , der¬ 
med til Éndskab bor befordre. Paa 

fam- 
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famme Maade skal det og forholdes, 
om Indbygerne i Landet haver no¬ 
get imod Compagniet eller dets Be- 
tiente, at paatale. 

12. 
0 

Compagniet 
Ifcal ved deres 
egne Tienere 
lade forvalte 
Handelen, og 
i Fald de ikke 
vedbårlig 
flculle fore- 
ftaaden, (kal 
de Magt have 
flige udygtige 
Tienere at 
tflkaffe. 

Compagniet skal, ved deres egne 
Tienere , forfvarligen lade forvalte 
Handlen, og skulle de fornemme, 
at de ey famme faaledes foreftod, 
fom de burde, da skal de Magt have, 
slige udygtige Tienere derfra at af¬ 
skaffe, og bor famme Tienere, imod 
Qvitering, Handelen til den , fom 
i hans Stæd bliver henfendt, til han¬ 
nem ftrax og uden nogen Indvending 
af Proces ogRettergang at overlevere, 
cg fig , til Rigtigheds Holdelfe til 
Compagniet at forfoye, og faafremt 
hånd ikke rigtig og forfvarlig Regn- 
Ikab, for hvis hannem har været be¬ 
troet , ficulle kunde giore, da den 
Straf, fom den allernaadigfl: udgang- 
ne Forordning af 4 Martii 1690 om 
utroeTienere melder, at være under¬ 
given » og paaligger det Amtmanden, 
Fogden og Sorenficriveren, ey allee¬ 
ne at have flittig Indfeende, men 
endog Compagniet udi fornodne Til¬ 
fælde deres Feil at tilkiendegive. 

n 
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13. 
Og paa det Handlen der i Lan- Hvorieede« 

det maa være i dets rigtigere Gang SdHaSdS 
og Indvaanerne alle Tiider have Ef- ftal forhold^ 
terretning om , hvad de ere Com- 
pagniet fnyldige, da foruden den fær 
igiennem dragne og forfeglede Bog, 
fom Compagniet giver enhver Kiob- 
Svend udi et hvert Handels - Stæd , 
over hvis fom dennem af Compag¬ 
niet tilfendes, eller de der i Landet 
annammer og igien til Indbyggerne 
forhandle, faavelfom og over deVahre 
og Effe&er, fom de til Compagniet 
forfender , ftal den neft ved Haan¬ 
den værende Ovrighed , Amtmand, 
Foged eller Underfoged , give hver 
af Underfaatterne en Bog paa nogle 
Ark Papier, fom enhver for fit Di- 
ftriét foal tilfammen hæfte, igiennem 
drage og med deres Signet forfegle 
©g paa den forfte Side ficrives: Dette 
er N: N: Handels-Bog, fom inde¬ 
holder N: Blade, Datum, Stæd, Dag 
og Aar, og furive hans Navn der¬ 
under. Samme Boger fkulle ved¬ 
kommende alletider have med fig, 
naar de enten vilde holde Regning 
med Kiobmanden, betale eller borge 
noget, paa detKiobmanden, naar hånd, 
ved Dag og Datum, har fort Debitor 



» 

l 

Afregning 
med deHand« 
lende, fkal 
holdes til 
hverAars Ud¬ 
gang paa 
Tingene. 

t)ct Istandske 
.. — : -— -- . ■ 

til Regning i fin Bog og hvad fom for 
hannem afhandlet er, det ligefaa i De¬ 
bitors Bog fpecialiter kand antegne, 
faa at baade Kidbmandens og Skyl- 
dernes Boger kunde ftemme overeens 
med hinanden. Borger Handels-Be- 
tienten nogen noget, fom ey har Bo¬ 
gen med lig, at det der ftrax kand 
indficrives, det være fig lidet eller me¬ 
get, da fkal det ey komme den Skyl¬ 
dige til Laft, eller anfees i nogen Ret 
til Betaling ; For hvilke Boger fical 
betales To Skilling Danffce for hver 
ArkPapiir, hvoraf Compagniet be¬ 
taler den halve Part og den fom Bo¬ 
gen faaer den anden halve Part. 

14. 
Compagniet, eller deres Betjente 

der i Landet, fkal, til hver AarsUd¬ 
gang, efter forbemeldteBoger,holde 
rigtig Afregning med deres Handlere 
paa Tingene og et hvert Tingftæds 
Handels - Folk , fom noget skyldig 
kand blive, eller klager fig foruretted, 
i etTirtgsvidne at lade indfore, hvor- 
éfter de ikke ere pligtige til videre at 
fvare, hvilket General - Tingsvidne, 
fom Arfitmanden , tilligemed Soren- 
ficriverén haver at bekræfte, Com¬ 
pagniet, eller deres Betiente, imod 
billig Bétalning efter dets Vitloftig- 

hed. 
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hed, fom skal være 2de Voger Fisk 
for hver Ark, af Sorenskriveren bor 
meddeeles. 

M- 
Paa enhver af ovenskrevne aat te Maal o 

Handels Stæder fical Compagniet alle Vagtflcaiaiie 

Tiider holde og have etVaagelod med tiider hold“ 
Skaaler og lignede Stænger, nye Bis- JSesS* 
mer, Tonde, Skieppe, Fierdjngkar, dels Stæder, 

Otting, Allen, Kande, PotogPegel, 
og om noget deraf fKulle mangle, da 
fKal Compagniet, for hver Stykke og 
hver Maanetsligt fattes, bode derfor 
3 Rdlr. Iligemaade fkal og ved hver 
Tiendebod være et rigtig Vaagelod 
med Skaaler og lignede Stænger, fom 
Compagniet halvt og Indbyggerne 
halvt paa hver Stædficulle betale; hvor¬ 
med Amtmanden skal have tilborlig * 
Indfeende , at det faaledes ufeylbarlig 
efterkommes. 

16. 

Som det efter Forordningen af 25 Allede af 
April 1702 er anordnet, at alle ledige Almuen lang* 
og lofe Perfoner,, faa og gifte Folk af Soe-Siden.fr* 

Almuen langs Soe-Siden, fra Stavan- f^r^ird? 
gerogindtilNordlands Amt at regne , lands Amt « 

D ♦ fo m TC£UG * fom 'i 
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pindmarken (om til Fiskeriet Lyft have, eller og fig 
nfaafaa tenge iFindmarken nedfette ville, og enten 
de der forbii- af deres Creditorer ere under Forfolg- 
væJe ftffor ninS °S formedelfl: U-Formuenhed 
deres Credi- dennem ikke kand betale, ellerfor Ar¬ 

borets Tiltale, mod eller andre Tilfælde dertil kun¬ 
de være foraarfaget; faa maa Com- 
pagniet, naar de fig hos dem an¬ 
give, om de ellers ere nyttige for 
Landet, dem antage og didhen for¬ 
hakke og dem der, til deres Ar¬ 
bejde og Fiskeri, bruge , hvilke om 
det er for Gieid, og de hg der nedfet¬ 
te , for deres Creditorers Tiltale aldee- 
les skulle være frie, faalænge de i Find- 
marken forblive, og fig der af Fiskeri¬ 
et eller andet Arbejde ernære, dog at de 
erftatte Compagniet den Omkoftning, 
fompaa dennem derhen at fore'er an¬ 
vendt. Vil nogle af de leedige Perfo¬ 
ner gifte fig der i Landet, og fætte fig 
der ned, skal de være fri og forskaane- 
de for ald Skat, Leeding, Skydsfærog 
Tynge i fem Aar. . 

■7* 

ingen an. Ingen andre end Compagniet, i hvo 
den end Gom det og være kand, Geiftlig eller Verd- 
pagmet, maa slig, indlændfic eller udlændsk, under 

hvad 
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hvadPrætext det end fk.ee kunde, maa 
drive nogen Handel i Findmarken, li¬ 
den eller ftor. End mindre maa de 
faa kaldede Qvæner, eller nogen an¬ 
den impd Forordningen af 25 April 
1702 omftrippe udi Landet med een 
og andens Slags Vahres Af-ogTil- 
handling, men de Oiftroyerede allene 
ftal være berettiget at forforge Lan- 
detslndbyggere med hvis fom de til de- 
resLivsOphold ogFifKerietsFornoden. 
hed behrive, og det med faa gode, dyg¬ 
tige og uforfalfKedeKiobmands-Vah- 
re, med rigtig Vægt og Maal, at in¬ 
gen med Billighed derover kand have 
at klage. Saa maa ey heller Indbyg¬ 
gerne, Geiftlig eller Verdslig, imod 
Forordningen, enten paa Landet eller 
uden for i Soen, Havner, Fiorder, el¬ 
ler nogenftæds , handle, kiobe eller 
fælge, mindre nogen FifK af deres 
Baade til andre eller Fremmede af¬ 
hænde, men de Oftroyerede bor allene 
nyde ald den Avl , fom Indbyggerne 
felv tillige med deres Tienefte-Folk 
kunde tilveyebringe. Og fkulle no¬ 
gen u-tilladelig Handel, enten af een 
eller anden , Geiftlig eller Verdslig, 
IndlændfK. eller Udlændfx , Ikee eller 
fornemmes , forholdes dermed i alle 

D c Maa- 
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Den Tina-Maade efter omrorte Forordning af 
g«SpR“f" 25 April 1702. DenTilladelfe Indbyg- 
marken for- gerne i Findmarken have haft at kio- 
Nordiænde- be af Nordlænderne, Baader, Aarer, 
ne at kiobe, Skind-Srakker , Skind - Buxer , ftore 

Aa- Haandfnor-Angler, Jernfteene ogLi- 
ftaåesftfeun^ ner e^tfr Forordningens 19de Poft,er 
faidcompag-ikkun at forffaae naar Compagniet* 
VaLriki de h°s hyern allene de hg ellers famme 
forfysed.ecr Vahre bor tilhandle, ikke derafdet be¬ 

hovende Forraad der i Landet maatte 
have. Saa Skal og ald anden Handel 
medfaadanne Vahre, fom Nordlæn¬ 
derne, efter Forordningen af 18 April 
1715, har været tilladt at fore til Find- 
marken , og der til Indbyggerne af¬ 
handle, hermed være ophævet ogfor- 
budet; med mindre at de Oélroyerede 
ogderesFuldmægtige maatte udi een 
og anden Tilfælde o.g efter Tidernes 
Befeaffenhed finde det fornoden at 
confentere ,dog atdetficeer med Cam- 
tner-Collegii Forevidende. 

18. 

Hvor vidt 
Compagniet 
er foihunden 
at giore Al¬ 
muen For. 
Hreknin£. 

Compagniet fical ikke være forbun¬ 
den at creditere eller giore den af Al¬ 
muen nogen Forftrekning, enten til 
Vaar- eller Hoff Udreedning, fom er 

' ~ for- 
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forfommdig, og ikke fic Arbeyde el¬ 
ler Filkerie med Duelighed og Nid- 
kierhed fortfætter \ Ikke defto mindre 
ftaldogCompagniet, faafremtFilke- 
rietmerkeligen mislinger, pligtig væ¬ 
re at komme de Nødlidende til Hielp 
med denne Forftrekning fil deres Livs 
nodtorftige Underholdning og Bie« 
rings Fortfættelfe , nemlig udi Veft- 
Findmarken en Find ioVoger, famt 
en Nordmand 15 Voger, og i Oft- 
Findmarken enFind 15 Voger, og en 
Nordmand 20 Voger, hvilken Credit 
for det eene Aar fKal betales, fbrend de 
Vedkommende noget i det andet paa¬ 
fulgte Aar borges, med mindre at No¬ 
den, naarFilkeriet har slaaet dem feil, 
u-omgiengeligen maatte udfordre , at 
Almuen famme Credit noget længere 
blev given, da de derudi fkulle hiel- 
pes; hvor efter Compagniet, naar 
GUD igien giver bedre Fifkerie, For- 
ftrekningen igien af Debitors Formue 
og Avl, fremfor alle andre, forft og 
fremmerft fkal gotgiores og betales* 
VoresRettighed dog i alle Maader der¬ 
ved u-præjudiceret. 

19. 

Baadsmands Foring til og fra Lan¬ 
det 

4 

B 
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Baadsmand* det og baadsmands Hytter der i Lan- 
HyttS fejdet., hvorved Almuen ikkeallenelider 
byde*. ’ Forprang og fordeeles , men endog 

formedelfl: Drik og Fylderie , for- 
fommer fin Næring,er efterdags,faa- 
velfom tilforn forbuden. 

20. 

Compag- 
flietbor lade 
iig væreange« 
legen at faa 
lienfendt til 
Findmarcken 
<1 etfleefte An¬ 
tal mueligt er 
af unge ogfri- 
fte Folk, der 
kunde vaennes 
til Landets 
Arbeyde. 

Den 36 Poft udi Forordningen af 25 
April 1702, betreffende i4Mændsog 
7 Qyinds-Perfohner , fom derefter 
a ar li gen til Landet skulle henfendes, 
bliver diflelntereflenter ikke faa ftri&e 
til forbundne udi denne Tilfælde at ef¬ 
terkomme, dog, fom deteragtes til de 
OåroyeredesegenFordeel, at Landet 
bliver peupleret og beboet, bor de og 
feederhen, ogmedyderfteFliid lade 
fig være angelegen at faae henfendt det 
flefte Antal mueligt ec af unge og fri¬ 
ske Folk, fom kand læres og vænnes til 
Fiskeriet, Jordens Dyrkning, Qvæ- 
gersRygtelfe, famtatSpinde, Vinde, 
Væve, Knytte og Binde medvidere 
Landets Arbeyde til Indbyggernes 
Nyttte og Fordeel, hvorudi de Oflroy* 
erede , faa vit skee kand, skal vorde 
afiifterede til atnydeslige friske Men- 
nisker at opfende, fom undslaaer fig 

for 
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for acarbeyde og der kunde blive Lan¬ 
det til Nytte , dog at Bekoftningen 
medOpfendelfen og hvad anden For¬ 
skud til Baade-og Fiske-Redskabers 
AnskafFelfe eller i andre Maader de Oc- 
troyerede maatte finde fornoden, vi¬ 
dere at giore dem i Landet, altfam- 
men bliver for Int^rreflenternes egen 
Regning, indtil de dennem det igien 

i kand aftiene og betale. Over hvilke 
Per foner, hver Gang nogen opfendes 
da vil forfatres 2de eens lydende Speci- 
ficationer, hvoraf den eene indleveres 
udi Rente-Kammeret, og den anden 
opiendesmed Skipperen at overleve¬ 
res til Underfogden paa Handels Plad- 
fen, hvor Skibet arriverer, for den der 
efter til Amtmanden at fremskikke, 
til hånds Efterretning, baade om de 
opfendtes Antal, faa og at have ved- 
borlig Indfeende, det famme Folk der 
udi Landet skikkeligen medhandles, 
og at hvad Forskud de nyder, rigtigen 
ogredeligenanforesog ligefaa afskri¬ 
ves, hvaddederpaa aftiener eller be¬ 
taler, paa det at andre, uden for me¬ 
gen Tvang, defto heller felv kunde faa 

. Lyft, fig til Landet at begive og der at 
nedfette. 

D 4 f 
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Hvad videre 
<fle Odroye- 
frede mnatte 
finde til Lan. 
^ets Confer- 
vation og 
Handelens 

Fortfettelfe 
allerunderda- 
uigft at fore¬ 
drage, vil 

Hans Maj db 
tage udi aller- 
naadigft Con- 
fideration. 

2 I# 

Skulle ellers deOflroyerede, efter 
forefindende Omftændigheder, ved 
Findmarkens Befegling, befinde no¬ 
get viidere til Landets Confervation 
og HandelensFortfættelfe allerunder* 
danigft at foredrage, fkal famme vor¬ 
de tagen i allernaadnigft Confide- 
ratiton og dederudiaffifteres , faavit 
Billighed kand medfore » hvorimod 
deO&royerede og fkal være forbundne 
til om der kunde udfindes noget be¬ 
dre Middel til Indbyggernes Gavn 
og Velfærds - Befordring , famt at 
Landet med fleere Familier kunde 
blive beboet, og FifKeriet bragt udi 
en bedre Stand , fig da derefter u- 
veigerligen atfoye, ia felv fom ree- 
delige Underfaatter og Otfiroyerede, 
obfervere og foreslaae , hvad der i 
slig Tilfælde , baade til deres egen 
og Indbyggernes Gavn og Befte kun¬ 
de tiene, paa det Vi Os nogen For- 
deel, ved denne Handel, naar denne 
Ocfiroy til ende lober, kunde have 
at forvendte. 

22. 
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22. 
Udi det ovrige fkal alle og en¬ 

hver , faavel de O&royerede, deres 
.Arvinger og Handels-Betiente, fom 
Landets Indbyggere, tilligemed Vo¬ 
res Betiente, af Verdslige og Geift- 
lige, famt alle andre, Indlændske og 
Udlændske, hvem det være maae i 
alle Maader ogfaavidtforefKrevne Po¬ 
ller ikke derudi gior Forandring , 
rette fig efter den om Handlen paa 
Findmarken den 25 April 1702 aller- 
naadigft udgangne Forordning. 

23. 

Hvad Vedtegt og Convention be¬ 
meldte Islandske og Findmarkske 
Compagnier , til Handlens Befte og 
Befordring, paa lovlig Maade og i 
Conformité af denne faavel fom den 
Islandske Oétroy, nu eller efterdags 
udi deres Forpagtnings - Tiid, med 
Hefte Intereflenters Samtykke , op¬ 
retter og indgaaer. vjlle Vi , herved 
udi alt allernaadigft have confirme- 
ret, ligefaa fuldkommen, fom famme 
Ord til andet her udi var indfort. 

For- 

Alle og en^ 
hver Ikal fa*- 
vit fordkrev* 
nePofter ikke 

derudi gior 
Forandring, 
rette fig efte< 
Forordningen 
af 15 Apii| 
170*. 

Hvad Con« 
ventionCom-j 

pagniet til' 
Handelens 

Befte og Bc- 
fordring lov¬ 
lig opretter, 
vil Hans Ma* 
jefb allernaa- 

digft • have 
confirmeret* 
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Foranforte O&roy, hvilken Vi for 
Os og Vore efterkommende Arve- 
SuccefTorer udiRegieringen deO&roy- 
erede famt deres InterefTenter og Ar¬ 
vinger, faaledes fom forskrevet ftaaer, 
allernaadigft meddeeler, skal paa alle 
Siider og udi alle dends Ord og Pun- 
fler ftrifté holdes og efterleves. 
Hvorefter alle og enhver vedkom¬ 
mende fig allerunderdanigfl: have at 
rette og forholde, under Vor Hyl- 
deft og Naade. 

Givet paa Vort Slot Chriltians- 
borg udi Vor Kongcl: Refi- 
dentz - Stad Kiobenhavn den 
i Decembr. Aar 1747% 

Under vor Kongl. Haand og Seigl 

(L.S.) Chriftian R. 
O&roye H. von der Often, O. Thott, 

Hvorefter J« Adtzlctij 

Findmarkens Handel 
tildet IslandflceCompagni«, 
famt Kiåbmanden Andreas 
Biorn og deres lntereflenter 
overlades udi 15 Aar, og den 
Islandfke O&roy indtil lam- ^- 
Rie Tids Forlob prolongeres. * .C, Olrog« 


